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Njótum lífsins í sumarfríinu 
Orlofsblaðið er að þessu sinni með nokkuð hefðbundnu sniði. Í 
blaðinu eru lýsingar og myndir af öllum orlofshúsum sem Kjölur 
á eða leigir fyrir sína félagsmenn í sumar. Húsin eru flest heilsárs-
hús, enda ekki síður gott að hreiðra um sig í góðu orlofshúsi að 
vetri til. Við hvetjum félagsmenn því til að geyma blaðið.

Síðastliðið ár var mikið framkvæmdaár eins og fram hefur 
komið. Húsin í Munaðarnesi fengu andlitslyftingu, sem og 
Hulduheimar í Reykjavík. Stóra húsið í Munaðarnesi, sem nefnt 
er Reynihlíð, hefur nýst félagsmönnum mjög vel og var í leigu sl. 
jól og áramót. Varla þarf að taka fram að aðsókn félagsmanna 
í orlofshúsin í Munaðarnesi hefur aukist mjög frá síðustu árum 
og þeir félagsmenn sem þar hafa dvalið eru hæstánægðir með 
breytingarnar.

Fram kom mikill áhugi fyrir því að félagið tæki á leigu hús 
á Akureyri. Sá áhugi er ekki síst tilkominn vegna niðurskurð-
ar í heilbrigðisþjónustu á Norðurlandi vestra en félagsmenn 
á því svæði þurfa vegna hans að sækja heilbrigðisþjónustu 
til Akureyrar í auknum mæli. Tekin var á leigu góð fjögurra 
herbergja íbúð að Hólmatúni 7 á syðri brekkunni og hefur 
hún mælst mjög vel fyrir. Leiga á íbúðinni eykst með hverjum 
mánuðinum. Íbúðin verður í sólarhringsleigu í sumar eftir að 
úthlutun lýkur og hún ætti því að verða vel nýtt. Einnig verður 
boðin sólarhringsleiga í einu húsa félagsins á Eiðum, einu húsi í 
Munaðarnesi og tveimur íbúðum í Reykjavík. Þetta fyrirkomulag 
ætti að henta þeim vel sem ekki geta skipulagt sitt sumarfrí með 
löngum fyrirvara.

Góð nýting er á húsum félagsins, þrátt fyrir að ekki bókist allar 
vikur í fyrstu úthlutun. Þó var hætt við leigu á húsi á Barðaströnd 
sem félagið hefur haft sl. ár þar sem eftirspurn var mjög lítil. Ekki 
náðist samkomulag um leigu á íbúð í Kaupmannahöfn eins og 
félagið stefnir að. Það verkefni bíður um sinn.

Orlof að eigin vali hefur verið afar vinsælt og eru félagsmenn 
ánægðir að fá styrk upp í ferðir sem þeir skipuleggja sjálfir. 
Samið var við Flugfélag Íslands um gjafabréf í flug innanlands 
sem félagsmenn geta keypt á orlofsvefnum og vonum við að 
þeir verði duglegir að nýta sér þann möguleika.

Orlofshúsunum er flestum úthlutað yfir sumartímann og þá 
skiptir punktastaða félagsmanna máli. Við hvetjum félagsmenn 
til að nýta sér þau gæði sem orlofshúsin bjóða upp á og sækja 
um úthlutun, en umsóknarfrestur er til og með 7. apríl næst-
komandi.

Félaginu og okkur félagsmönnum er mikils virði að gengið 
sé vel og snyrtilega um húsin því við erum ekki að kaupa mikla 
þjónustu á þeim til að geta haldið kostnaði niðri. Húsin eru 
sameign okkar allra og treystir orlofsnefnd á að dvalargestir 
virði og fari eftir þeim reglum sem settar hafa verið á hverjum 
stað fyrir sig.

Góða skemmtun í fríinu. 
Orlofsnefndin

Útgefandi:
KJÖLUR stéttarfélag starfsmanna
í almannaþjónustu
Skipagötu 14, þriðju hæð
Pósthólf 75
602 Akureyri
Sími: 525 8383 Fax: · 525 8393
kjolur@kjolur.is
www.kjolur.is

Forsíða: Sumarstúlkur frá Egilsstöðum.

Orlofsnefnd:
Gunnar Björn Rögnvaldsson
Helga Ingibjörg Jóhannsdóttir
Inga Birna Tryggvadóttir
Ingunn Jóhannesdóttir
Lára Þorvaldsdóttir
Ólafur Sigurðsson
Pétur Ásgeirsson
Sigríður María Bragadóttir

Ábyrgðarmaður:  
Arna Jakobína Björnsdóttir

Umsjón:  
Athygli, Akureyri

Prentvinnsla:  
Ásprent ehf.

Merking:  
Fjölsmiðjan á Akureyri
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Sumarfrí 2015

Sólheimar 27  
- Hulduheimar og Pétursheimar 
Á níundu hæð fjölbýlishússins við Sólheima 27 eru tvær þriggja 
herbergja íbúðir til útleigu fyrir félagsmenn Kjalar. Íbúðirnar eru 
vel staðsettar í höfuðborginni, stutt er í Fjölskyldu- og húsdýra-
garðinn, Laugardalslaug, Grasagarðinn, verslanir, þjónustufyrir-
tæki og veitingastaði, bæði t.d. í Skeifunni og verslunarmiðstöð-
inni í Glæsibæ. 

Í hvorri íbúð eru rúmstæði fyrir fjóra (140x200 og 180x200), 
barnarúm og þrjár dýnur til að hafa á gólfi. Íbúðirnar eru búnar 
öllum nauðsynlegum húsbúnaði og fylgja rúmföt, diskaþurrkur 
og borðklútar við útleigu. Báðar hafa íbúðirnar verið endurbætt-
ar síðustu ár, bæði hvað varðar innréttingar og húsgögn. 

Sumarleigutímabil: 29. maí - 4. september

Vika (Hulduheimar) kr. 23.000 eða sólarhringsleiga. 
(Fyrsti sólarhringur: kr. 10.000, annar sólarhringur: kr. 5.500,  

þriðji til sjöundi sólarhringur: kr. 1.500.

Vika (Pétursheimar) kr. 23.000 eða sólarhringsleiga. 
(Fyrsti sólarhringur: kr. 10.000, annar sólarhringur: kr. 5.500,  
þriðji til sjöundi sólarhringur: kr. 1.500.)

Sólheimar 25 - íbú› 1004 - Ásheimar
Ásheimar er þriggja herbergja íbúð á tíundu hæð í Sólheimum 
27. Íbúðin er vel staðsett í höfuðborginni, stutt er í Fjölskyldu- 
og húsdýragarðinn, Laugardalslaug, Grasagarðinn, verslanir, 
þjónustufyrirtæki og veitingastaði, bæði í Skeifunni og verslun-
armiðstöðinni í Glæsibæ. 

Í íbúðinni eru rúmstæði fyrir sex (möguleiki á 2 tvöföldum 
rúmum), barnarúm og auk þess fjórar dýnur til að hafa á gólfi. 
Íbúðin er búin öllum nauðsynlegum húsbúnaði. Rúmföt, diska-
þurrkur og borðklútar fylgja.

Sumarleigutímabil: 29. maí - 4. september

Vika kr. 26.000.

Pétursheimar.

Hulduheimar.

Reykjavík
3 íbúðir

Orlofshús Kjalar sumarið 2015

Búnaður  
og fyrirkomulag Stærð í m

2  

Svefnpláss / 
dýnur*

Sængur / k
oddar

Sængurfatnaður 

Eldavél m
/ ofni 

Gasgrill
Kolagrill

Sjónvarp/ nettenging

Baðkar 
Sturta 

Þvottavél / þ
urrkari

Uppþvottavél

Heitur pottur

Skiptidagar 

Sólheimar 25  102 6+4d  10 já  já  nei  nei  já/já  já  já  já/já  já  nei  fös

Hulduheimar  83  4+3d  8  já  já  nei  nei  já/já  nei  já  já/já  já  nei  val 

    Pétursheimar 83 4+3d 8 já já nei nei já/já nei  já já/já já nei val

Allur venjulegur húsbúnaður fylgir öllum húsum. Gestir þurfa að þrífa og ganga frá húsunum að dvöl lokinni.  
Í hverju húsi eru leiðbeiningar um frágang og þrif. – *2d, 3d, 4d = tvær, þrjár eða fjórar dýnur til að leggja á gólf sem eru til staðar.
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Munaðarnes
Félagsmönnum Kjalar standa nú fimm hús til boða í orlofshúsabyggðinni í Munaðarnesi. Um 
er að ræða hús nr. 21, 36, 37, 53 og Reynihlíð. Heitur pottur er við öll húsin.

Svæðið er eitt eitt best búna orlofshúsasvæði landsins og vel staðsett í Borgarfirði. Á svæðinu 
er þjónustumiðstöð, leikvöllur fyrir börn, gervigrasvöllur til knattspyrnuiðkunnar, minigolf, 
hægt er að velja um fjölda fallegra gönguleiða í nágrenninu og stutt er í verslun og þjónustu, 
m.a. sundlaug að Varmalandi, golfvelli og veiði.

 

Reynihlíð - fyrir stórfjölskylduna
Húsið er 134 fm að stærð, búið svefnstæðum fyrir níu 
fullorðna. Möguleiki er á 3 tvöföldum rúmum, auk þess 
sem tvö barnarúm eru í húsinu og lausar dýnur til að 
leggja á gólf. 

Borðbúnaður er fyrir 40 manns og stólar fyrir 20 manns.

Sumarleigutímabil: 29. maí - 4. september

Vika kr. 36.000.

Eyrarhlíð 53 
Húsið er staðsett syðst við Eyrarhlíð. Í því eru þrjú her-
bergi með svefnstæðum fyrir 7 manns. Möguleiki er á 3 
tvöföldum rúmum. 

Allur venjulegur borðbúnaðar fylgir fyrir 10 manns.

Sumarleigutímabil: 29. maí - 4. september

Vika kr. 20.000.

„Munaðarnes kom okkur 
skemmtilega á óvart í fyrrasumar. 
Gott hús, góður fjölskyldustaður  

og margt hægt að gera á svæðinu."

Hilmar Þór Hreiðarsson, Siglufirði
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Eyrarhlíð 36 52 7+2d  8  nei  já  já  nei já/já  nei  já  nei  já  já  fös

Eyrarhlíð 37  52  7+2d 8  nei já  já  nei  já/já  nei  já  nei  já  já  fös

Eyrarhlíð 53  50  6-7  8  nei  já  já  nei  já/já  nei  já  nei já  já  fös

Vörðuás 21  47  6+2d  8  nei  já  já  nei  já/já  nei  já  nei nei já  val

Reynihlíð   133  8-10+3d 12  nei  já  já  nei  já/já  nei  já  já/já  já  já  fös

Allur venjulegur húsbúnaður fylgir öllum húsum. Gestir þurfa að þrífa og ganga frá húsunum að dvöl lokinni.  
Í hverju húsi eru leiðbeiningar um frágang og þrif. – *2d, 3d, 4d = tvær, þrjár eða fjórar dýnur til að leggja á gólf sem eru til staðar.

Eyrarhlíð 36 og 37
Húsin standa nyrst í Eyrarhlíð. Í þeim eru rúmstæði fyrir 6 manns 
í þremur herbergjum, þar af eru tvö tvöföld rúm. Borðbúnaður 
og áhöld eru fyrir 8 manns. 

Húsin hafa verið endurnýjuð að innan bæði hvað varðar inn-
réttingar, rúm og stofuhúsgögn. 

Sumarleigutímabil: 29. maí - 4. september

Vika kr. 23.000 pr. hús.

Birkihlíð - orlofshús BSRB 
Félagsmenn Kjalar eiga, líkt og félagsmenn 
annarra aðildarfélaga BSRB, rétt á að sækja 
um dvöl í Birkihlíð, orlofhúsi bandalagsins í 
Munaðarnesi.
Húsið er á tveimur hæðum og nýuppgert en er 
ekki í almennri úthlutun. Hægt er að fá nánari 
upplýsingar og bóka á skrifstofu BSRB í síma  
525 8300.

Vörðuás 21
Húsið er staðsett við Vörðuás, nálægt þjónustumiðstöð-
inni. Í því eru tvö herbergi með svefnstæðum fyrir samtals 
6 manns (1 tvöfalt rúm). Borðbúnaður og áhöld eru í 
húsinu fyrir 8 manns.

Nýlega voru gerðar lagfæringar á baðherbergi og inn-
réttingum. 

Sumarleigutímabil: 29. maí - 4. september

Vika kr. 23.000 eða sólarhringsleiga. 
(Fyrsti sólarhringur: kr. 10.000, annar sólarhringur: kr. 5.500, 
þriðji til sjöundi sólarhringur: kr. 1.500.)

Vesturland
5 hús

Sumarfrí 2015

Nýtt!

Eyrarhlíð 36 Eyrarhlíð 37Eyrarhlíð 36 Eyrarhlíð 37

Veiðileyfi í Norðurá
Dvalargestum í Munaðarnesi býðst að 

kaupa laxveiðileyfi í Norðurá sumarið 

2015. Hálfur dagur kostar 4.000 og eru 

seldar tvær stangir á svæðið. Mögulegt er 

að kaupa allan daginn. Hægt er að panta 

veiðileyfi frá 27. apríl hjá rekstraraðila Þjón-

ustumiðstöðvarinnar í Munaðarnesi.

               Sjá nánar á orlofsvef Kjalar.
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Hólmatún 7, Akureyri  97 6-7+2d  8  nei já  já  nei  já/nei  nei  já  já  já  nei  val

Vaðlaborgir 80  8+2d  8  nei  já  já nei já/nei  nei  já  já/nei já  já  fös

Reykjarhólsvegur 8, Varmahlíð 60  6+4d 8 nei  já  já  nei  já/nei  nei  já  nei  já  já  fös

Allur venjulegur húsbúnaður fylgir öllum húsum. Gestir þurfa að þrífa og ganga frá húsunum að dvöl lokinni.  
Í hverju húsi eru leiðbeiningar um frágang og þrif. – *2d, 3d, 4d = tvær, þrjár eða fjórar dýnur til að leggja á gólf sem eru til staðar.

Reykjarhólsvegur 8, Varmahlíð
Húsið er að Reykjarhólsvegi 8 í orlofshúsakjarna fyrir ofan byggðina í 
Varmahlíð í Skagafirði. Verslun, sundlaug, veitingasala og önnur þjón-
usta er því í næsta nágrenni og fjölbreyttir möguleikar í lengri sem styttri 
ferðum á svæðinu. Næsti golfvöllur er við Sauðárkrók. 

Í húsinu eru þrjú svefnherbergi og auk þess svefnloft. Rúmstæði eru 
fyrir 6-7 manns (1 tvöfalt rúm + kojur) og auk þess fjórar rúmdýnur. 
Húsbúnaður er fyrir 12 manns. 
Við húsið er stór verönd með heitum potti. 

Sumarleigutímabil: 29. maí - 4. september

Vika kr. 23.000.

Vaðlaborgir
Sumarhúsabyggðin Vaðlaborgir er í Vaðlaheiði gegnt Akureyri. Víðsýnt 
er þaðan um Eyjafjörð og örstutt til Akureyrar þar sem er fjölbreytt þjón-
usta, verslanir, veitingastaðir og afþreying. Á Eyjafjarðarsvæðinu má finna 
fjölda safna, sundlaugar, golfvelli, merktar gönguleiðir og margt fleira fyrir 
ferðafólk. 

Húsið er á einni hæð og eru í því þrjú herbergi og allur nauðsynlegur 
húsbúnaður. Rúmstæði eru fyrir 8 manns (1 tvöfalt rúm + kojur) og eru 
í húsinu 8 sængur og koddar, sem og tvær lausar rúmdýnur. Hafa þarf 
meðferðis sængurfatnað (lín), handklæði, diskaþurrkur, borðklúta, salern-
ispappír og þess háttar. 
Vönduð 76 fm verönd á tveimur pöllum er við húsið og heitur pottur.

Sumarleigutímabil: 29. maí - 4. september

Vika kr. 26.000.

Norðurland
3 hús

Hólmatún 7, Akureyri
Íbúðin er á annarri hæð fjórbýlishússins við Hólmatún 7 í Naustahverfi á Akureyri. 
Í næsta nágrenni er matvöruverslun, golfvöllur í göngufæri og greið leið í miðbæ 
Akureyrar. 

Rúmstæði eru fyrir 7 manns í þremur herbergjum (2 tvöföld rúm möguleg). Tvær 
rúmdýnur eru aukalega í íbúðinni sem og barnarúm. Sængur og koddar eru fyrir 
10 manns en gestir þurfa að hafa meðferðis sændurfatnað (lín), handklæði, diska-
þurrkur, borðklúta, salernispappír og þess háttar. Íbúðin er búin öllum nauðsyn-
legum húsbúnaði. 

Sumarleigutímabil: 29. maí - 4. september

Vika kr. 23.000 eða sólarhringsleiga. 
(Fyrsti sólarhringur: kr. 10.000, annar sólarhringur: kr. 5.500, þriðji til sjöundi sólarhringur:  

kr. 1.500.)
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Eiðar, Fljótsdalshéraði
Félagsmönnum Kjalar standa þrjú hús til boða á orlofshúsasvæðinu að Eiðum
á Fljótsdalshéraði. Um er að ræða hús nr. 3, 7 og 8 í hverfi þar sem eru í heild
17 orlofshús. Húsin eru staðsett á einstaklega skemmtilegu kjarrivöxnu landi við 
Eiðavatn en húsunum fylgir aðgangur að árabát og björgunarvesti. 

Ekki þarf að fjölyrða um náttúrufegurð Fljótsdalshéraðs, um 14 km vegalengd er í verslun og 
fjölbreytta þjónustu á Egilsstöðum og fjöldi áhugaverðra staða er í næsta nágrenni, merktar 
gönguleiðir við svæðið og golfvöllur í Fellabæ. 

Búnaður  
og fyrirkomulag Stærð í m

2  
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Heitur pottur

Skiptidagar 

Eiðar 3  54  6  8  nei hellur  já  nei  já/nei  nei já  nei  nei  nei  val

Eiðar 7 (gestahús)  54  6  8 nei  hellur  já  nei  já/nei  nei  já  nei  nei  nei  fös

Eiðar 8  54  5+2d 8  nei  já  já  nei  já/nei nei já  nei já  nei  fös

Allur venjulegur húsbúnaður fylgir öllum húsum. Gestir þurfa að þrífa og ganga frá húsunum að dvöl lokinni.  
Í hverju húsi eru leiðbeiningar um frágang og þrif. – *2d, 3d, 4d = tvær, þrjár eða fjórar dýnur til að leggja á gólf sem eru til staðar.

Austurland
3 hús

Sumarfrí 2015

Hús nr. 3 og 7 (gestahús)
Í hvoru húsanna eru 3 svefnherbergi með rúmstæðum fyrir 6 manns (1 
tvöfalt rúm + kojur). Tvær auka rúmdýnur eru í hvoru húsi. Sængur og 
koddar eru í húsinu en hafa þarf meðferðis sængurfatnað (lín), hand-
klæði, diskaþurrkur, borðklúta, wc pappír og þess háttar.
Húsin eru vel búin öllum nauðsynlegum húsbúnaði. Við þau er stór 
verönd.

Sumarleigutímabil 29. maí - 4. september

Vika (Eiðar 3) kr. 14.000 eða sólarhringsleiga.
(Fyrsti sólarhringur: kr. 4.500, annar sólarhringur: kr. 4.500, þriðji til sjöundi sólar-
hringur: kr. 1.000.)

Vika (Eiðar 7) kr. 14.000.

Vika (Eiðar 7) sem gestahús við Eiða 3 eða 8 kr. 10.000.

Hús nr. 8
Í húsinu eru tvö svefnherbergi og rúmstæði fyrir 5 manns (2 tvö-
föld rúm). Allur venjulegur húsbúnaður fylgir húsinu. Sængur og 
koddar eru í húsinu en hafa þarf meðferðis sængurfatnað (lín), 
handklæði, diskaþurrkur, borðklúta, salernispappír og þess háttar. 

Hægt að leigja hús nr. 7 sem gestahús með leigu á húsi nr. 8 eða 
húsi nr. 3. Viðbótarverð er þá kr. 10.000.

Sumarleigutímabil: 29. maí - 4. september

Vika kr. 20.000.

„Ég hef verið nokkrum sinnum á Eiðum. 

Frábær fjölskyldustaður, vatnið  

og bátarnir hafa mikið gildi og margir 

valkostir í stuttum dagsferðum  

á svæðinu."

Ingibjörg Antonsdóttir, Akureyri
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Búnaður  
og fyrirkomulag Stærð í m

2  

Svefnpláss / 
dýnur*

Sængur / k
oddar

Sængurfatnaður 

Eldavél m
 / o

fni 

Gasgrill
Kolagrill

Sjónvarp / n
ettenging

Baðkar 
Sturta 

Þvottavél / þ
urrkari

Uppþvottavél

Heitur pottur

Skiptidagar 

 Lambhagi  90  6+2d    8  nei  já  já nei já/nei nei  já  já/nei  já  já  fös

Lyngás  60  9+3d  10  nei  já já  nei  já/nei  nei  já nei já  já  fös

Allur venjulegur húsbúnaður fylgir öllum húsum. Gestir þurfa að þrífa og ganga frá húsunum að dvöl lokinni.  
Í hverju húsi eru leiðbeiningar um frágang og þrif. – *2d, 3d, 4d = tvær, þrjár eða fjórar dýnur til að leggja á gólf sem eru til staðar.

Lyngás, Biskupstungum
Húsið stendur við Skógarbraut 5 í orlofshúsabyggðinni í 
Reykjaskógi, Efri-Reykjum í Biskupstungum, mitt á milli Geysis 
og Laugarvatns. Akstursfjarlægð frá Reykjavík er um 95 km. 
Hús í byggðinni eru bæði í eigu félagasamtaka og einkaaðila. 
Sameiginlegur barnaleikvöllur er í hverfinu. Þjónustumiðstöð er 
ekki í orlofshúsabyggðinni en verslun, sundlaug og aðra þjón-
ustu er að fá á Laugarvatni.

Í húsinu eru þrjú svefnherbergi með rúmstæðum fyrir samtals 9 
manns (möguleiki á 2 tvöföldum rúmum) og allur nauðsynlegur 
húsbúnaður. Tvær aukadýnur eru í húsinu, sængur og koddar. 
Hafa þarf meðferðis sængurfatnað (lín), handklæði, diskaþurrk-
ur, borðklúta, salernispappír og þess háttar. 
Heitur pottur er við húsið. 

Sumarleigutímabil: 29. maí - 4. september

Vika kr. 23.000.

Lambhagi, Biskupstungum
Orlofshúsið Lambhagi er staðsett í landi Syðri-Reykja 
í Biskupstungum og stendur við þjóðveg nr. 355 
(Reykjaveg). Hvorki er þjónustumiðstöð né verslun 
í hverfinu en 10 km eru til Laugarvatns þar sem er  
verslun, sundlaug og önnur þjónursta.

Í húsinu eru þrjú svefnherbergi (möguleiki á 3 tvö-
földum rúmum) og er það búið öllum nauðsynlegum 
húsbúnaði. Rúmstæði eru fyrir 6 manns, auk þess sem 
tvær aukadýnur, sængur og koddar eru í húsinu. Hafa 
þarf meðferðis sængurfatnað (lín), handklæði, diska-
þurrkur, borðklúta, salernispappír og þess háttar. 
Heitur pottur og útisturta eru við húsið.

Sumarleigutímabil: 5. júní til 21. ágúst

Vika kr. 26.000.

Suðurland
2 hús

„Ég hef verið þrisvar í Lyngási og líkað 

mjög vel. Fallegur staður, húsið ágætt, 

góður heitur pottur og stutt í verslun og  

þjónustu á Laugarvatni."

Guðrún Freysteinsdóttir, Akureyri
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Sumarfrí 2015

Líkt og áður býður Kjölur félagsmönnum 
sínum styrki að fjárhæð 21.000 kr. undir 
yfirskriftinni „Orlof að eigin vali“. Þetta 
fyrirkomulag hefur notið vinsælda en 60 
styrkir verða með þessum hætti veittir 
fyrir sumarið 2015. 

Styrkjunum er úthlutað með sama 
hætti og um vikudvöl í sumarhúsi væri 
að ræða. Styrkur er greiddur út að 
dvöl eða ferð lokinni gegn framvísun 
löglegra reikninga sem rekstraraðili 
gefur út á nafn umsækjanda styrksins. 

• Orlofsávísun gildir fyrir orlofsdvöl á  
almanaksárinu 2015.

Eftirfarandi reglur gilda um um fyrir-
komulag styrki vegna „Orlofs að eigin 
vali“:

• Greitt er fyrir gistingu utan orlofskerf-
is Kjalar stéttarfélags og annarra 
stéttarfélaga, þ.e. hótel, gistihús, 
tjaldstæði o.s.frv.

• Greitt er vegna leigu á hjólhýsi, felli-
hýsi eða tjaldvagni.

• Greitt er vegna hvala- og fugla-
skoðunar.

• Greitt er vegna kostnaðar við 
skipulagðar gönguferðir með viður-
kenndum ferðaþjónustuaðilum.

• Greitt er vegna skipulagðra hópferða, 
hestaferða, siglinga, fargjalda í flugi 
(að undanskildum flugávísunum í 
gegnum olofsvef Kjalar), ferða með 
rútu eða ferju o.s.frv.

• Ekki er hægt að framvísa kvittunum 
fyrir matarútgjöldum, bensíni og/ eða 
almennum ferðakostnaði.

Sækja þarf um styrkinn í síðasta 
lagi 7. apríl nk. á bókunarsíðu orlofs-
vefs undir „Umsóknir“. 

Orlof að eigin vali gildir almanaks-
árið 2015. Aldrei er greitt hærra en 
50% af útlögðum kostnaði.

Styrkur til að skipuleggja eigið orlof 

Samkvæmt lögum og kjarasamningum 
eiga allir launþegar rétt á orlofi. Hafi 
launþegi skipt um vinnu eða hafið nýtt 
starf á orlofsárinu rýrir það ekki rétt hans 
til orlofs. Hins vegar gæti starfsmaður átt 
rétt á launum hjá fyrri atvinnurekanda 
hafi hann ekki fengið þau greidd er hann 
lét af starfi.

Ítarlegar upplýsingar um gildandi regl-
ur samkvæmt lögum og kjarasamingi er 
að finna á heimasíðu  Kjalar.

Veikindi í orlofi
Orlof og veikindi fara ekki saman. Veikist 
starfsmaður í orlofi telst sá tími ekki til 
orlofs, enda sanni starfsmaður með vott-
orði læknis að hann hafi ekki getað notið 
orlofsins vegna veikindanna. Starfsmaður 
skal tilkynna veikindi sín til vinnustaðar-
ins eins fljótt og við verður komið, til 
að forðast eftirmála. Getur starfsmaður 
þá krafist orlofs á öðrum tíma en á 

orlofstímabilinu (1. maí til 15. sept. hjá 
ríki, 15. maí til 30. sept. hjá sveitarfélög-
um og öðrum) en þó ekki síðar en svo að 
orlofi hans sé lokið fyrir 31. maí næsta 
ár á eftir.

Allir eiga rétt á orlofi

Miðar í 
Hvalfjarðargöngin
Hægt er að kaupa staka miða 
í Hvalfjarðargöngin á skrifstofu 
Kjalar. Hver miði kostar kr. 635. 
Skrifstofan póstsendir til þeirra 
sem þess óska.
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Arctic Comfort Hótel Vík
Gistimiðar gilda fyrir eins og tveggja manna herbergi. Jafnframt er 
hægt að fá þriggja manna herbergi og greiða þá aukalega á hótel-
inu. Félagsmaður sér sjálfur um að bóka gistingu á Arctic Comfort 
Hótel Vík. Morgunverður af hlaðborði er innifalinn.

Verð gistimiða fyrir eins manns herbergi er kr. 5.000 og kr. 7.000 
fyrir tveggja manna herbergi. Gildir til 31. mars 2015.

Edduhótelin
Gistimiðar gilda fyrir tvo í herbergi með handlaug, 
án morgunverðar. Hægt er að borga viðbótargjald 
við innritun fyrir herbergi með baði. Verð á gistimiða  
er kr. 8.000. Hann gildir á öll Edduhótelin á landinu. Félagsmaður 
sér sjálfur um bókun á gistingu.

Flugfélag Íslands
Gjafabréf Flugfélags Íslands gilda sem 
greiðsla upp í öll flug félagsins. Gjafabréfin notast eingöngu til að 
bóka flug á netinu og gilda þau í tvö ár frá útgáfudegi. Ekki er hægt 
að fá gjafabréf endurgreidd. Verð gjafabréfs er kr. 8.000 og er að 
andvirði kr. 10.000.

Fosshótel
Gistimiðar gilda fyrir tvo í tveggja manna 
herbergi með baði í eina nótt. Morgunverður 
af hlaðborði innifalinn. Tveir miðar gilda fyrir nóttina í júní, júlí og 
ágúst. Verð gistimiða er kr. 8.500 (aukarúm ásamt morgunverði  
kr. 5.500). Á nýju Fosshótel Reykjavík við Höfðatorg, sem opnað 
verður í júní 2015, greiðist að auki 7.000 kr. pr. nótt (1 miði + 7.000 
kr. að vetri - 2 miðar + 7.000 kr. að sumri) Tilboðið gildir ekki á 
sérstökum viðburðum s.s. Mærudögum á Húsavík, Menningarnótt í 
Reykjavík og Fiskideginum mikla á Dalvík.

Icelandair
Gjafabréf Icelandair gildir sem greiðsla upp í flugfargjald hjá 
félaginu. Tveir möguleikar eru við kaup á gjafabréfi, annars vegar 
kr. 19.000 að andvirði kr. 25.000 og hins vegar kr. 28.000 að and-
virði kr. 35.000. Gildistími flugávísana er skráður á greiðslukvittun. 
Gjafabréfin fást ekki endurgreidd.

Icelandair Hótel
Gistimiðar gilda fyrir tvo í tveggja manna herbergi á ákveðnum 
gististöðum Icelandair hótela í Reykjavík og á landsbyggðinni. 
Morgunverður er ekki innifalinn. Félagsmaður sér sjálfur um að 
bóka gistingu á hóteli. Verð gistimiða er kr. 11.000. Gildir aðeins 
yfir vetrartímann.

Keahótel og  
Hótel Norðurland
Gistimiðar gilda fyrir eins og tveggja manna herbergi á Hótel Kea 
á Akureyri, Hótel Norðurlandi á Akureyri og Lights hótel Reykjavík. 
Morgunverður af hlaðborði er innifalinn. Félagsmaður sér sjálfur um 
að bóka gistingu. 

Hótel Norðurland: kr. 8.500 f. einn og kr. 9.500 f. tvo. 
Lights hótel Reykjavík: kr. 9.500 f. einn og kr. 12.000 f. tvo.
Hótel Kea: kr. 11.500 f. einn og 14.500 f. tvo.
Gildir til 31. maí 2015.

Veiðikortið 2015
Veiðikortið 2015 er góður valkostur sem hentar 
jafnt veiðimönnum sem fjölskyldufólki. Það stendur 
félagsmönnum til boða á kr. 5.000 á orlofsvef Kjalar. 
Með Veiðikortinu er hægt að veiða ótakmarkað í 
rúmlega 35 veiðivötnum víðsvegar á landinu. Kortið 
gildir fyrir einn fullorðinn og börn yngri en 14 ára í fylgd með 
korthafa. Kortið, ásamt bæklingi, er sent til félagsmanna í pósti 
innan viku frá kaupum. Gildistími kortsins er árið 2015.

Útilegukortið 2015
Útilegukortið gefur félagsmönnum kost á að ferð-
ast um Ísland á ódýran og hagkvæman hátt. 
Útilegukortið 2015 kostar kr. 11.000 á orlofsvef 
Kjalar. Það veitir aðgang að á fimmta tug tjald-
svæða á landinu og gildir fyrir allt að tvo fullorðna 
og fjögur börn undir 16 ára aldri í 28 nætur yfir 
tímabilið. Gildir um tjöld, tjaldvagna, fellihýsi og húsbíla. Veitir 
einnig afslátt af eldsneyti hjá völdum aðilum. Kortið, ásamt bæk-
lingi, er sent til félagsmanna í pósti innan við viku frá kaupum.

Golfkortið 2015  
og afsláttur hjá Glanna
Golfkortið 2015 gildir sem 2 fyrir 1 á um 
30 golfvelli á landinu, þ.e. greitt er fyrir 1 
en 2 geta spilað gegn framvísun kortins. 
Að auki veitir kortið afslátt á aðra velli. Hver félagsmaður Kjalar getur 
keypt tvö kort í gegnum orlofsvefinn og kosta 2.000 kr. 

Golfvöllurinn Glanni í Borgarfirði veitir einnig félagsmönnum 
Kjalar góðan afslátt í gegnum aðild félagsins að BSRB.

Sjá ítarlegri upplýsingar á orlofsvef Kjalar.

Gisting, flug og afþreyingarkort á hagstæðu verði

Á orlofsvef Kjalar geta félagsmenn keypt hót-
elgistimiða, flugávísanir og afþreyingarkort frá 
eftirfarandi aðilum á mjög hagstæðu verði. Ítar-
legri upplýsingar er að finna á undir flipanum 
„Ávísanir“. Bókun á gistimiða er aðeins bók-
anleg í gegnum síma eða með tölvupósti.

Eitt kort
38 vötn
6.900 kr

 www.veidikortid.is 

00000
00000

Kynnið ykkur 
sértilboð til 

félagsmanna!
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Þeim eindregnu tilmælum er beint 
til leigutaka að virða eftirfarandi 
ákvæði í reglum um notkun orlofs-
húsa og -íbúða Kjalar: 
• Leigutaka er óheimilt að framselja 

leigusamning til annarra.
• Ekki er leyfilegt að setja upp tjöld, 

leggja fellihýsum eða hjólhýsum við 
orlofshús eða á bílastæðum. Gert er 
ráð fyrir ákveðnum fjölda gesta í hús-
unum og fólk er beðið um að virða 
það. Bent er á að í öllum tilfellum eru 

tjaldstæði í nánasta nágrenni orlofs-
húsa Kjalar. 

• Reykingar eru bannaðar innandyra á 
öllum dvalarstöðum.

• Ekki er leyfilegt að hafa gæludýr með 
sér í húsin og á það einnig við um 
gæludýr gesta húsráðenda hverju 
sinni.

• Sígarettustubbum má ekki fleygja á 
lóðum við húsin og sýna þarf varkárni 
við meðferð elds utandyra. 

Göngum  
vel um og 
virðum reglur
Orlofshúsin eru sameign allra félags-
manna Kjalar stéttarfélags og nauðsyn-
legt að við sameinumst um að umgang-
ast þau með því hugarfari.

Þannig höldum við leiguverði niðri. 
Nauðsynlegt er að þrífa dvalarstaðinn vel 
við brottför og hafa að leiðarljósi að skilja 
við hann eins og þú sjálf/ur vilt koma að 
honum.
• Verði vanhöld á þrifum, að mati 

umsjónarmanns á viðkomandi svæði, 
getur það varðað áminningu og að 
leigutaka verði gert að greiða staðlað 
þrifagjald, kr. 20.000.

• Ef um meiriháttar vanhöld á þrifum er 
að ræða, sem útheimta meiri útgjöld 
fyrir orlofssjóð, getur gjaldið orðið 
hærra.

Það sem ekki má!

Grunnur að úthlutun orlofshúsa og -íbúða Kjalar er punktakerfi sem félagið tók 
upp árið 2009. Félagsmenn ávinna sér 12 orlofspunkta á ári, þ.e. 1 punkt fyrir 
hvern unninn mánuð. Punktastaða er uppfærð árlega áður en páskaúthlutun  
fer fram. Orlofspunktar stýra því hverjir eru í forgangi á úthlutunartímum (flest-
ir punktar = mestir möguleikar). Frádráttur orlofspunkta er mismunandi eftir  
tímabilum.

Sumartímabilið 2015 er frá 15/5 til 11/9 og skiptist punktafrádráttur þannig 
(frádráttur pr. úthlutaða viku):

Tímabilið 15/5 - 29/5       6 punktar
Tímabilið 29/5 - 19/6     12 punktar
Tímabilið 19/6 - 7/8     18 punktar
Tímabilið 7/8 - 4/9      12 punktar
Tímabilið 4/9 - 11/9       6 punktar
Páskavika       18 punktar
Orlof að eign vali      15 punktar
Fyrir hvern sólarhring í íbúðum og sumarhúsum    2 punktar
Hótelmiðar - gildir allt árið      2 punktar

Orlofshús sem tekin er eftir reglunni „fyrstur kemur fyrstur fær“ á sumarorlofs-
tímabilinu kosta líka punkta.

Allir virkir félagsmenn geta sótt um á úthlutnartímum þó þeir eigi fáa eða 
enga punkta. Punktastaða hjá viðkomandi verður þá neikvæð. 

Kaup hjá Kili á Golfkorti, Útilegukorti, Veiðikorti og miðum í Hvalfjarðargöng 
skerða ekki punktastöðu.

Úthlutun á vetrartíma skerðir ekki rétt og möguleika félagsmanna til úthlutunar 
á sumrin eða um páska.

Punktastaðan grunnur  
að úthlutun

Sumarfrí 2015



Enn von eftir úthlutun!
Þann 28. apríl birtast á orlofsvefnum lausar vikur og dagar á tímabilinu frá 29. maí til 4. september. 
Allir félagsmenn geta þá bókað og gildir sú regla að fyrstur kemur, fyrstur fær.

Fyrsta virkan dag í mánuði utan úthlutunartímabils er hægt að bóka laus tímabil í yfistandandi mánuði 
og þrjá mánuði fram í tímann. Þannig opnast fyrsta virkan dag í júní fyrir september og fyrsta virkan 
dag í júlí fyrir október og síðan koll af kolli.

Sumarfrí 2015

Umsóknarfrestur til 7. apríl 
Orlofsvefur Kjalar er nú opinn og hægt að sækja 
um hús og íbúðir með rafrænum hætti. Síðasti 
dagur umsóknarfrests er 7. apríl næstkomandi. 

Mikilvægt er að umsækjendur útfylli upplýsinga-
form á umsóknarsíðunni, s.s. heimilisfang, síma og 
netfang.

Allar umsóknir fara í afgreiðslugrunn sem unnið 
er úr eftir að umsóknarfresti lýkur. Umsóknir eru 

metnar og úthlutað á grundvelli punktastöðu um- 
sækjanda. Þeir sem fá úthlutað orlofshúsi eða 
-íbúð fá staðfestingarbréf í tölvupósti með númeri 
úthlutunar. Með sama hætti er sent tölvubréf til 
þeirra sem fá synjun en umsóknir þeira fara sjálf-
virkt á biðlista. 

Gert er ráð fyrir að svör við umsóknum verði 
send út 10. apríl nk.


